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 المستخلص
ثيالت زمر لي وجبر لي هي مرافق رصين للجداء الخاصية الشاملة )الكونية( للجداء التنسوري لتم

التنسووري لضومان وجوود الدالووة الخطيوة مون دالووة ثنائيوة خطيوة. هوودفنا ا سواف هوو البحوو  عون فعو  جديوود 
بصفات جديدة من بديهية تبين ان الفع  على الجداء التنسووري لتمثويالت جبور لوي يحمو  صوفات جديودة  

ئي للحصوووو  علوووى صوووفات جديووودة بوووربط الجوووداء التنسووووري مووو  إذ ان أحووود التمثووويالت عوووادي والثووواني ثنوووا

 التمثيالت الثنائية لتمثيالت عادية.

 فوووووي هوووووذه ا طروحوووووة عرفنوووووا نووووووعين مووووون الفعووووو  علوووووى الجوووووداء التنسووووووري لتمثووووويالت زمووووور لوووووي
(AC-Lie group)  وجبر لي(AC-Lie algebras) وا كثر من ذلك وجودنا فعو  الفعو  علوى الجوداء .

 . (AAC-Lie algebras)ولجبر لي  (AAC-Lie groups)ت زمر لي التنسوري لتمثيال

 النظريات المستنتجة قد طورت وتم برهانها باستخدام المالحظات والمصادر.
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ABSTRACT 

 

The universal property of tensor product for representations of Lie groups 

and Lie algebras is a supporting conjugate of tensor product, which guarantees 

obtaining a linear map from a bilinear map. 

The main aim in this study is to look for a novel action with new 

properties on Lie group from a Lemma of Schure, the literature are concerned 

with studying the action of Lie algebra of two representations, one is usual and 

the other is the dual, while our interest in this work is focused on some actions 

on Lie group. 



In this thesis, an action of tensor product for representations of Lie groups 

(AC-Lie group) has been defined. Furthermore, the action of action of tensor 

product for representations of Lie groups by duality (AAC-Lie groups), is also 

been found. 

The theoretical justifications are developed and proved supported by 

some concluding remarks and illustrations. 

 


